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PROCESVERBAL
Nga mbledhja e 47-të e Komisarit të garave për edicionin 2018/19 mbajtur me 04.05.2019 në lokalët e FHK-së
me fillim nga ora 12:00.
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I.

Rezultatet dhe regjistrimi i ndeshjeve gjysmëfinale te zhvilluara me 04.05.2019
Kupa e Republikës së Kosovës gjysmëfinalet meshkujve
Kupa e Kosovës
Vendas

Meshkujt
Mysafir

Rezultate ndeshjeve gjysmëfinale të zhvilluar me
04.05.2019
Personat Zyrtar

Prfun.

P1

Trepça

Prishtina

Beqiri - Krasniqi

Koro

K

20:34

8:19

Kastrioti

Besa Famgas

Jahja - Xhema

Bajçinca

K

25:22

13:9

Kupa e Kosovës

Femrat

Vendas

Mysafir

Rezultate ndeshjeve gjysmëfinale të zhvilluar me
04.05.2019
Personat Zyrtar

Prfun.

P1

Istogu

Shqiponja

Bujupi – Bujupi

Demiri

K

44:32

25:13

Vushtrria

Prishtina

Bytyqi – Kasapi

Mahmuti

K

23:19

10:12

1. Komisari i garave pasi shqyrtoi te gjitha procesverbalet e ndeshjeve i regjistroj me rezultat të
arritur në fushë.
2. Komisari i garave pasi shqyrto procesverbalet nga ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Republikës
së Kosovës ne konkurrencën e femrave në finale janë kualifikuar KHF Istogu dhe KHF Vushtrria.
3. Komisari i garave pasi shqyrto procesverbalet nga ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Republikës
së Kosovës ne konkurrencën e meshkujve në finale janë kualifikuar KH Prishtina dhe KH
Kastrioti .
4. Komisari i garave pasi shqyrtoi procesverbalin dhe fletëparaqitjen nga ndeshja gjysmëfinale të
Kupës së Republikës së Kosovës e zhvilluar me 04.05.2019 ndërmjet KH Kastrioti – KH Besa
Famgas duke u mbështetur në nenin 12.3 të Propozicioneve të garave morri këtë:
VENDIM
Dënohet lojtari i KH Kastrioti meshkujt Deniz Terziqi me nr. licence 2834 me 200€ gjobë dhe
2(dy) ndeshje mos lojë, duke u mbështetur në nenin 12.3 të Propozicioneve të garave.
Lojtari Deniz Terziqi nuk ka te drejt loje deri në përmbushjen e dënimit kohor dhe gjobës .
Ankesa nuk e shtynë ekzekutimin.
ARSYETIM
Komisari i garave pasi shqyrtoi procesverbalin e ndeshjes dhe fletëparaqitjen e personave
zyrtar konstatoi se lojtari ne fjalë në minutën 42:21 pas përjashtimit të tretë me 2 minuta i

njëjti i pa knaqur me vendim të gjyqtarëvebën sjellje jo sportive (ofendon gjyqtarët) te cilët e
ndëshkuan me karton të kaltërt.
Këshilla juridike: Palët e pa kënaqura kanë të drejtë ankese brenda afatit prej 12 ore nga ora e
publikimit të Buletinit nr.47.
5. Komisari i garave pasi shqyrtoi procesverbalin dhe ankesën KH Kastrioti nga ndeshja
gjysmëfinale të Kupës së Republikës së Kosovës e zhvilluar me 04.05.2019 ndërmjet KH Kastrioti
– KH Besa Famgas duke u mbështetur në nenin 1.20 të Propozicioneve të Kupës së Republikë
së Kosovës, dhe pas shqyrton ankesës të njëjtën e procedon në shkallen e dytë (Këshilli i garave
dhe obligon Komisionin Profesional qe te bej shikimin ndeshje e në veçanti momentin e minute
42:21 dhe tollovis se krijuar pas përfundimit te ndeshjes.
6. Komisari i garave pasi shqyrtoi procesverbalin dhe fletëparaqitjen nga ndeshja gjysmëfinale të
Kupës së Republikës së Kosovës e zhvilluar me 04.05.2019 ndërmjet KH Kastrioti – KH Besa
Famgas, duke u mbështetur ne nenin 82 të Rregullores Disiplinore të FHK-së hap procedurë
disiplinore ndaj lojtarit Drilon Tahirukaj me nr. licence 3561 për sjellje e bëra pas përfundimit te
ndeshjes.

II.

Delegimi i personave zyrtar për ndeshjet finale të Kupës së Republikës së Kosovës në
Konkurrencën e meshkujve dhe femrave

Komisari i garave duke u mbështetur ne nenin 2.1 te Propozicioneve te garave ju informon me delegimin e
personave zyrtar për ndeshjet finale të Kupës së Republikës së Kosovës te cilat zhvillohen me 5 Maj 2019 në
Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë.
Garat e Kupës së Republikës së Kosovës zhvillohen në sipas Propozicioneve të garave të Kupës së Republikës së
Kosovë ku përcaktohen, kalendari, sistemi i garave, obligimet etj.

KUPA E KOSOVËS

FEMRAT

Vendas

Mysafir

Vushtrria

Istogu

KUPA E KOSOVËS

MESHKUJT

Vendas

Mysafir

Prishtina

Kastrioti

Delegimi i personave zyrtar për ndeshjet finale 04.05.2019 Prishtinë
Personat Zyrtar
Jahja-Xhema

Bajçica

Dita
K

E DIELE

- Ora
16:30

Delegimi i personave zyrtar për ndeshjen finale 05.05.2019 Prishtinë
Personat Zyrtar
Bytyqi- Kasapi

Sadriu

Dita
K

E DIELE

- Ora
19:15

Obligohen klubet pjesëmarrës në finalet e Kupës së Republikës së Kosovës nëse ka te organizuar
publik nga skuadrat pjesëmarrëse për ardhjen ne ndeshjet finalet, janë ë obliguar qet te informojnë
atë, për çdo veprim jo sportiv do ti bart përgjegjësit dhe pasojat për veprimet e tifozeris se tyre.

III. Të ndryshme
1. Komisari i garave obligon klubet te cilat nuk i kanë përmbushur obligimet ndaj FHK-së qe ti
përmbushin aton ne te kundërtën nuk kanë te drejt ti zhvillojnë ndeshjet e radhës.
2. Komisari i garave ju informon se ndeshja e mbetur e javës së 18-të Liga e parë femrat Llapusha
– Ulpiana do të zhvillohet 06.05.2019 ( e hënë) me fillim nga ora 15:00.
3. Komisar i garave ju informon se ndeshja e mbetur e Ligës së parë meshkujt KEK- u – Lepenci
(LPM) zhvillohet ditën e diel 05.05.2019 ora 13:00.
4. Obligohen klubet nikoqire te ndeshjeve te javës së 28 –të në Superligën e meshkujve A ti
dërgojnë terminët e ndeshjeve te cilat zhvillohen me 8/9 maj 2019.
Vushtrria – Prishtina
Besa Famgas – Drita
Kastrioti - Vëllaznimi

Istref SADIRU
KOMISAR I GARAVE d.v

